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Calcium Krystalicznie Czyste, 20 saszetek
 

Cena: 5,89 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać prosz.

Producent UNIPHAR SP Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

W E-panaceum.eu oferujemy suplementy zawierające wapń w saszetkach, czyli produkt Calcium Krystalicznie Czyste marki Uniphar.
Brak innych składników sprawia, że jest to świetny wyrób medyczny dla osób, które mają uczulenie na popularnie stosowane
wypełniacze. Pamiętaj, że przyjmując ważne witaminy i minerały, zadbasz o swoje zdrowie! Jednak zawsze ściśle stosuj się do zaleceń
producenta dotyczących dawkowania.

 Wapń znajdujący się w tym suplemencie jest niezwykle ważny dla naszego organizmu, gdyż ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie
układu:
  • odpornościowego,
  • kostno-stawowego,
  • krwionośnego.

Dlatego powinieneś dbać o optymalną podaż tego pierwiastka, aby cieszyć się dobrym zdrowiem przez wiele lat. Jego niedobory są
częstym powodem ubytków w zębach czy nadmiernej łamliwości kości. Mogą też prowadzić do groźnych zaburzeń w pracy całego
organizmu, a także wywoływać zmęczenie, drażliwość czy kłopoty z krzepliwością krwi. Zapotrzebowanie na wapń jest bardzo wysokie,
w przypadku dorosłych kobiet i mężczyzn wynosi aż 1000 mg na dzień!

Wyrób medyczny Calcium Krystalicznie Czyste, jak i inne produkty z witaminami i minerałami, sprzedajemy w bardzo przystępnej
cenie. Polecamy go wszystkim osobom zmagającym się z różnego typu alergiami. Jeśli masz problem ze świądem czy innym objawem
uczulenia, możesz używać suplementów z wapniem w saszetkach. Wystarczy rozpuścić zawartość opakowania w wodzie lub
dowolnym napoju. Produkt jest pozbawiony substancji smakowych, aromatycznych czy słodzących i będzie odpowiedni dla
diabetyków. 

Zastosowanie: suplementacja diety w wapń.

Zalecane spożycie: zawartość saszetki wsypać do wody lub soku. Zamieszać łyżeczką aż do rozpuszczania. Zalecana porcja dzienna: 2
saszetki.
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Składniki: mleczan wapnia, naturalny ekstrakt z winogron.

Zawartość składników fizjologicznych w zalecanej porcji dziennej: mleczan wapnia 3000mg, co stanowi 350mg jonów wapnia (44%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed bezpośrednim światłem.
Nie zawiera żadnych pomocniczych substancji tabletkujących, musujących, aromatów, słodzików, barwników i sodu.

Producent:
Uniphar Sp. z o.o.
Bażancia 34,
02-892 Warszawa.
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